
KALANDOS NAPOK DIÁKOKNAK 

Kirándulás osztályközösségeknek, diákcsoportoknak (3 nap) 

 

Erdélyben, a Székelyföld peremén, alig húsz kilométerre Marosvásárhelytől, Nyárádszentlászlón 

hozták létre a Pásztortűz Gyermektábort és Panziót, azzal a céllal, hogy az ide látogatók magas 

színvonalú körülmények között, gazdag programkínálatból választva, feledhetetlen élményeket 

szerezzenek az itt töltött idő alatt. Ez a panzió ad helyet az általunk szervezett programnak.  

A csoportokat hat nagy faház várja, két-két tágas szobával, melyek mindegyikéhez fürdőszoba 

tartozik. Az étkezés és a közösségi programok egy részének színtere a jurta alakú központi 

épület, amelyben a konyha is helyet kapott, ott készülnek az ízletes erdélyi fogások. Amikor a 

táboron kívül zajló programelemekre kerül sor, akkor a résztvevők megismerkedhetnek a 

Nyárádmente szépségeivel is, a természetben szórakozhatnak, tanulhatnak. 

 

Csoportra szabott programot ajánlunk 

A tábor végleges programját a jelentkező csoport határozhatja meg, kialakíthatják a 

számukra megfelelő időbeosztást és ritmust, az alábbi programelemekből válogatva: 

 

 Az erdő közelről (kirándulás nyitott szemmel: irányok, nyomok, jelek, termések, 

gyümölcsök, növények, fák, madarak, patakok, gombák az erdőben, és amit mindezekről 

tudni lehet) 

 Süssünk-főzzünk (tűzrakás, szalonnasütés, bográcsozás, kürtőskalácssütés) 

 Mókázás (tábortűz, játékok, énekek) 

 Csillagösvényen (csillagképek, az éjszaka hangjai, tájékozódás a csillagok segítségével, 

mesélés) 

 Felnagyított világ (hangyaboly, tücsöklak, moha szabad szemmel és nagyítóval) 

 Kincskeresés (nappali tájékozódás, iránytű és térkép segítségével, játékos formában) 

 Tájfutás (a szabályok és eszközök megismerése, felkészülés, verseny) 

 Időutazás (műemléktemplom bemutatása, előadás vetítéssel és játék) 

 Ló és ember (Kovácsműhely látogatása, lópatkolás megtekintése, lovaglás) 

 Madarat tolláról (beszélgetés madarászokkal, madárvédelmi szakemberekkel, madarak 

megfigyelése, fotózás, madáróra) 

 Kézműves foglalkozások (fafaragás, bútorfestés, papírmerítés, gyékényfonás, szövés, 

nemezelés, vagy gyöngyfűzés) 

 



További fontos tudnivalók 

 Ez a programajánlat elsősorban diákoknak  szól, legalább 15 fős csoportok vagy 

osztályközösségek jelentkezését várjuk. 

 A kalandos napokhoz megfelelő öltözet szükséges (túracipő, vízálló kabát, sapka vagy 

kendő, réteges öltözködés). 

 Napi 3 étkezést biztosítunk (alkalmanként az ebéd a természetben is elfogyasztható). 

 Diákcsoport jelentkezése esetén minden 10 gyerek után 1 kísérő ingyenességet élvez, 

testvérek számára 15% kedvezményt ajánlunk. 

 A Marosvásárhelyre érkező csoportoknak igény esetén megszervezzük a 

Nyárádszentlászlóra történő utazást. 

 Részvételi díj, szállás, ellátás: 300 Ron/fő (előleg 20%) 

 Jelentkezés és információ: Szentes Erzsébet, 0745933890,  

szentes.liza@psyhodinamic.ro 

 


